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Résumé : 
 L’objectif de cette étude c’est 

la compréhension et l’explication de 
l’importance géopolitique de la région 
du Maghreb arabe dans le centre 
d’intérêt des grandes  puissances 
notamment les Etats-Unis d’Amérique 
et la France. 

   Nous avons signalé, dans 
cette recherche, le rôle régional du 
Maghreb arabe, qui peut répondre à la 
question suivante : Quel rôle pour les 
pays maghrébins dans la stratégie 
occidentale (France et USA)  dans la 
région maghrébine et le continent 
africain ? 

   Le résultat, que nous avons 
obtenu, indique l’importance de cette 
région dans les intérêts de la France et 
les Etats-Unis d’Amérique : l’économie 
et la lutte anti-terroriste.  

  :ملخص
إن اهلدف من هذه الدراسة هو فهم وشرح 
األمهية اجليوبوليتيكية ملنطقة املغرب العريب يف مركز اهتمام 

  .القوى الكربى خاصة  الواليات املتحدة األمريكية وفرنسا
اإلقليمي لقد رصدنا يف هذه الدراسة، الدور     

: للمغرب العريب، الذي بإمكانه اإلجابة على السؤال التايل
ما هو الدور اإلقليمي لدول املغرب العريب يف اإلسرتاتيجية 

يف املنطقة ) فرنسا والواليات املتحدة األمريكية(الغربية 
  املغاربية والقارة األفريقية؟

إن النتيجة اليت توصلنا إليها، تؤكد أمهية هذه   
قة يف املصاحل الفرنسية واألمريكية السيما االقتصاد املنط

  . ومكافحة اإلرهاب
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  :مقدمة

جيو       منطقة ي العر املغرب منطقة ي-تمثل ورو تحاد لدول سبة بال مة م اتيجية إس

موضع عن تبحث عظ قوة ا باعتبار كية مر املتحدة للواليات سبة ال و غرا ا القرب بحكم

وجيوقد واقتصادية سياسية اسب م تحقيق أجل من املنطقة ذه خاصة-م مرتبطة اتيجية إس

ذا ا أورو ومنافسة يا ولي زائر ا املحروقات قطاع السيما مختلفة ثمارات اس اك بافت

  . املجال

ال    اب ر افحة مل سبة بال اتيجية وإس أمنية مية أ املنطقة ذه ل ش عالكما

منية القضايا من ا وغ موال يض وتب املنظمة مة ر ا ة ومحار قي فر الساحل أن. منطقة كما

منطقة ا أل ا، وأورو كية مر املتحدة الواليات خاصة ى الك للقوى سبة بال مية أ املنطقة ذه ل

يمك فال التا و الدولية، التوازنات اتيجية إس عاد أ أيةذات املنطقة ذه إقصاء أو ل تجا ن

دولية   .معادلة

وتنافس    جذب منطقة مختلفة ومزايا ات خ من بھ تزخر ملا ي العر املغرب دول وتظل

ند وال ن والص كية مر املتحدة والواليات ي ورو تحاد ممثلة ا أورو ن ب خاصة ين   ...كب

فشلت    قد ا أورو انت منطقةوإذا دول مع اتيجية وإس اقتصادية عالقات بناء

عام منذ الشراكة اتفاقات خالل من ي العر ت1995املغرب فوّ قد ذلك فإن بإسبانيا، برشلونة

لم الشراكة ذه ألن ية، املغار املنطقة ع امل ال ستحواذ أجل من ن ي لألورو سبة بال ة كب فرصة

الدو  تطلعات مستوى إ يةترق املغار منطقة. ل عل سعون ن ي ورو بأن أدركت ال ة خ ذه

ة املص حساب ع ية ورو للسلع سبة بال ة كب الكية اس سوق عن عبارة ي العر املغرب

ية نو ا السواحل ع الشرعية رة ال تدفق عدم تضمن ا أ إ باإلضافة الدول، ذه ل قتصادية

وغ ا املزاياألورو من   .ا

ي ورو العري-التنافس املغرب منطقة ع ي   مر

ن     مشروع طرح كية مر املتحدة والواليات ي ورو تحاد دول ن ب التنافس يتج

ية ورو الشراكة مشروع و قتصادي-ول لالستغالل بامتياز ي أورو مشروع و و املتوسطية

امل للمنطقة م كيةو مر ستات إيز مبادرة واملتمثل ي أمر مشروع و ي الثا واملشروع ية،   . غار

أجل    من وصصة ا وترقية التجارة ة حر دعم ضرورة ع املشروعان ذان قوم و

ال الدول ا م استفادت ع املشار ذه لكن املنطقة، ذه التنمية مجال نوعية قفزة إحداث

ب ا املتحدةطرح والواليات ي ورو تحاد دول و مر   . داية
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كية     مر و ية ورو ية الغر اسب وامل املصا تحقيق تقاطعا ن املشروع ذين . إن

ن وتأم ة ج من املتصاعدة سالمية صولية ومحاصرة إسرائيل أمن حماية خاصة ذلك تج و

ل قتصادية املصا ولتحقيق والب ا ألورو بالغاز مر علق إذا خاصة ن، ت الغر ن القوت ن ت

كية مر املتحدة   .للواليات

ية املغار املنطقة جعل إ ي العر املغرب دول مع ا ال أش افة ب ية ورو الشراكة س

تمثل ا أ باعتبار ية، ورو املنظومة من يتجزأ ال ورو –جزءا اتيجيا–ياملنطق اس عمقا

أملانيا أقل درجة و إيطاليا، غال، ال إسبانيا، سا، فر ي ورو نوب ا لدول سبة بال خاصة ا ... ألورو

ي العر املغرب دول مع املواتية ثمار س فرص استغالل إ مجتمعة ية ورو الدول تبادر   .لذلك،

كي مر املتحدة الواليات س ا، ج اومن سياس يت وتث ا تواجد توطيد إ ة

حال بأي يمكن ال ا حيو مجاال ا باعتبار عامة، املتوسط حوض ودول خاصة ي العر املغرب منطقة

منطقة ا أل عنھ، ستغناء حوال العاملية–من كية مر اتيجية س القارات–حسب تتوسط

ة سيو و كية مر و ية ورو   .. .املختلفة

دول      ن ب ين كب وجذب تنافس منطقة املتوسط البحر من ية نو ا املنطقة لت ّش وقد

كية مر املتحدة والواليات ة ج من سا فر خاصة بقيادة ية ورو قتصادية ماعة ة1 ا ج من

انزعاج أثار قد ، خ العقد خالل ية ور املية الت العملية تطور أن حيث الوالياتأخرى، وتخوف

التواجد حساب ع ي ورو قلي للنفوذ تصاعد أنھ ع لھ تنظر انت ال كية، مر املتحدة

ا وخارج ا أورو ي    2 مر

ي ورو التنافس ذا فإن-وأمام الدول، ذه ل املصا تحقيق أجل من املحتدم ي مر

وأك اليوم مطالبة ي العر املغرب مندول حدة موّ ية مغار اتيجية إس بلورة إ م وقت أي من

ي ورو ي الغر ستغالل ة مواج تليق–أجل العالم مرموقة اقتصادية انة م وضمان ي مر

الدول    .ذه

تم س أحداث عد ي العر املغرب بمنطقة ي مر تمام   2001ازدياد

السياسة     ات توج ل ربلم ا اية منذ عموما ي العر املغرب منطقة كية مر

أحداث أعقاب ماعدا ا ر جو ا غ الثالثة، لفية من الثانية ة العشر بداية غاية إ الباردة

تم س من عشر ادي بدأتھ2001ا والذي ، الدو اب ر ع رب با تماما ا أك أصبحت حينما ،

ستان أفغا العراق2001باحتالل ة2003وغزو العسكر القاعدة لنقل س اليوم ا و

ا زعام ع املحافظة دف وذلك ي، العر املغرب دول إحدى إ أملانيا من وم أفر كية مر

الدولية العالقات مستوى ع قتصادية و ة   .العسكر
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كية     مر العالقات نرصد أن أردنا ي–وإذا ي،ورو العر املغرب منطقة ع ا اسا ع وا ة

ة الثانو يارات ا اختالفات نالحظ ن ح ى، الك اتيجية س ات التوج توافقا نجد . فإننا

إسرائيل أمن دعم ا وا ا تقار نالحظ فإننا مثال، ى الك اتيجية س ات للتوج نتعرض وعندما

مصا حساب ع ذلك ان إذا أخرى ح ع.  3 دول تطفو قد ال ختالفات مستوى ع أما

ثمارات س من أك قدر ع ستحوذ بمن تتعلق فقد ، طل ضف ن ب الدو السيا املسرح

ي العر املغرب   .منطقة

وخاصة املتوسطية باملنطقة تماما وا تحّمسا ية ورو الدول أك من سا فر عت و

يواملنطقة ا واملوقع غرا ا القرب وكذا ستعماري التار رث بحكم ية اتي-املغار إس

املنطقة ذه بھ تزخر   .الذي

تمام أك تفضل ي ورو تحاد داخل ة محور دولة و أملانيا انت إذا كذلك،

تو املاضية القليلة السنوات أصبحت ا فإ ا، أورو وشرق دولبوسط ثمار لالس ة كب عناية

زائر ا ا م خاصة ي العر   . املغرب

عامة     ية والعر ية ورو الدول وتفاعل خ التار وتجارب غرافيا ا معطيات من انطالقا

يو ا الوضع فإن خاصة، ية صراع-واملغار محل ا يجعل العالم من ّساسة ا املنطقة ذه ل اتي إس

القو  ن ب الكثوتنافس نجده ال واقتصادي اتي اس بثقل تتم املنطقة ذه وأن السيما ى الك ى

الدول الذي. 4من طارق جبل مضيق من بة قر املغرب فإن ن، نفطيت ن دولت يا ولي زائر ا انت فإذا

م ا وغ طل املحيط ع تطل تانيا ومور طل واملحيط املتوسط بيض البحر ط املزاياير ن

املنطقة ذه ا تزخر   .ال

املتوسطية ية ورو اتيجية س من جزء ي العر املغرب   منطقة

الثانية      ة العشر بداية غضون حرة تجارة منطقة خلق إ ي ورو تحاد دول دف

ت مركية، ا وغ مركية ا واجز ا افة إزالة خالل من الثالثة لفية املنتجاتمن تجارة ر حر

املعاملة ومبدأ افئة املت املنافسة وسائل اعتماد ، التفضي التبادل بواسطة جية تدر قة بطر الزراعية

يت تث ع املساعدة العوامل من ا وغ جتماعية و قتصادية ية الب تحديث إ باإلضافة باملثل،

تحقيق ع املتوسط ضف ن ب قتصادية سبةالشراكة بال نة امل جتماعية و قتصادية التنمية

نوب ا الطرف 5 لدول ع ي ورو للطرف وسيطرة استغالل إ الشراكة ذه ل تتحوّ ال ّح ،

املتوسطية املنطقة شعوب لدى ا مصداقي تفقد التا و   .  املتوسطي،

ية ورو العالقات استمرت ا-وقد مع وتحديدا متأثرةاملتوسطية ية العر لدول

معسكر ل أن حيث الباردة، رب ا د ع العظميان القوتان ا توج ال املختلفة اتيجيات باإلس
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ممثلة ية ورو الدول أن بمع ھ، مصا يخدم بما الدول ذه استقطاب يحاول ن املعسكر من

ورو تحاد عد فيما ثّم ية ورو قتصادية ماعة اتيجيةا إس ية أورو ة لرؤ تفتقد انت ي

املتوسط بيض البحر حوض ضفة ع الواقعة ية العر الدول تجاه   . شاملة

ي      العر وار ا آلية لت من-ومثّ املمتدة ة الف طيلة سادت ال ي، أي1992 -1974ورو ،

ية العر رب ا ر-أعقاب أكتو ا1973سرائيلية حيث منصبا، ة الف ذه خالل تمام ن

ي العر الصراع ع و الدور. سرائي-بالدرجة أمام كة مش ة وا ية أورو ة رؤ غياب لكن

اتيجية س تتغ بدأت إلسرائيل، املطلق شبھ والدعم وسط الشرق منطقة املؤثر ي مر

انضمام عد املتوسط منطقة ية عامورو غال1981اليونان وال حيث1986وإسبانيا ،

متوسطية ية أورو سياسة ناك   .   6 أصبحت

متوسطية شراكة بناء الفر  الدور

سيا    حوار عالقات بناء بضرورة ية ورو الدول إقناع ل فعّ دور سا لفر ان

املتو  بيض البحر حوض جنوب دول مع وأم اتيجياواقتصادي إس عمقا تمثل ا أ منطلق من سط،

ا م ية املغار الدول السيما ية، نو ا ة ا ي ورو تحاد   . لدول

ن    ب من مصدرا ل ش نوب ا بأن عتقد خاصة، ي ورو الشمال دول عض انت و

ن ي ورو من و السلم ديد ل املحتملة أن. املصادر من وف ا ذا بع ي نوبإذ ا دول من العديد

الداخلية زمات و التوتر لبؤر   . مسرح

خاصة مية أ تو انت ا أل العالقات، ذه ل متحمسة تكن لم أملانيا فإن باملقابل،

أملانيا ألن جديدة، دول النضمام املجال فتح خالل من والشرقية الوسطى ا أورو دول مع للعالقات

امل ذه عت تزال وال يوي انت ا ا مجال الرس. نطقة الناطق ا نفس عت ال سا، فر انت فقد

ال و ية ورو الدولة الدول، ذه مع ة قو عالقات ا ط تر وال ية نو ا املتوسط دول باسم

مبادرة ت ية"تبّ ورو أك"املتوسطية-الشراكة دور ي ورو لالتحاد ون ي أن طالبت حيث ،

املتوسطيةال سية الفر للسياسة امتداد ال املتوسطية ية ورو س. سياسة الرئ طرح فقد

عام باملغرب البيضاء الدار من مرة ألول اك ش جاك سبق لألمن1995الفر عقد إبرام مبادرة

ية نو وا الشمالية املتوسط ضف دول ن   .ب

الثالث    العقود خالل ي أورو ترك ر التأكيدظ خالل من خ العقد السيما املاضية، ة

ي ورو التعاون مية أ قت-ع تحقّ ال اسب امل ع فاظ وا برشلونة، مسار إطار املتوسطي

أساسھ ذه 7 ع أن ستخلص املتوسط، أجل من تحاد مشروع خالل من عد فيما ثم ،
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املط املستوى إ عد ترق لم ظلالعالقات متوازنة وسياسية اقتصادية نتائج إ تصل ولن لوب،

ي ورو التكتل ة مواج الية ا ية العر   . نقسامات

إطار املتوسط ضف ن ب التعاون   :5+5مبادرة

مبادرة     إيطاليا5+5عد املتمثلة املتوسط جنوب ودول املتوسط شمال دول ن ب

غا وال وإسبانيا سا طروفر م أ من تانيا، ومور يا ولي س وتو واملغرب زائر وا الشمال من ومالطا ل

دف املا القرن من يات سعي ال مطلع بدأت ال ، نوب وا الشمال دول ن ب تجمع ال

وأمنية واقتصادية سياسية قضايا ع تفاق و   .مناقشة

مبادرة      إطار الدول عدد تقليص ي منال5+5يأ بمبادرة يات سعي ال مطلع بدأت

ي العر الصراع خاصة مختلفة وألسباب سا، ن-فر ب التعاون مبادرات ل ل معرقال ان ال ، سرائي

من جغرافيا بة قر اتيجية إس منطقة ي العر املغرب منطقة أن إ باإلضافة املتوسط، ضف

ا   .أورو

ول     زائر ا اجتماع عد رو ضف1991أكتو ن ب كك مش عمل انطالق نقطة ل مثّ

املتوسط ي. غرب ما ع العاصمة زائر ا لقمة تامي ا البيان نص   :وقد

قتصادية-   و ساسية ات ر وا الديمقراطية   .دعم

الصداقة-    عالقات ن   .تحس

املتوسط-    دول ن ب وي ا ستقرار ظروف ن   . تحس

آخر  ان لقاءو سم5+5ا د زائر أجل2013با من العشر للدول الفالحة لوزراء

املتوسط لضف ي الغذا من الية إش غرب. مناقشة ضف ن ب ب التقر ا م أ اسب م قت حقّ قد

ن انب با يتعلق فيما خاصة ا م املرجوة النتائج تحقق لم ا فإ ية، نو وا الشمالية املتوسط

و   .مقتصادي

مبادرة    مية أ منية5+5تزداد و السياسية التحديات مع تزامنا بالذات الوقت ذا

تانيا ومو س وتو يا لي خاصة ي العر املغرب دول ا تواج ال قتصادية   .و

والسياسية منية التحديات ذه من سيحد املتوسط غرب ضف ن ب ك املش التعاون فإن لذلك،

ق  . تصاديةو

الفر      طاب ا سيا كفاعل ي ورو تحاد روز و الرس الفر الطرح ان

املنطقة ي ورو لالتحاد املحتملة السياسية بخصوص يات سعي ال منتصف مرة ألول
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سبق الفر س الرئ ة، الرؤ ذه عن ع حيث ضر  املتوسطية، ع أكد الذي اك، ش ورةجاك

حوض منطقة كية مر يمنة ال ة مواج ع قادر فاعل سيا دور ي ورو لالتحاد ون ي أن

ية،. املتوسط والغر الشرقية ا أورو ن ب حاجزا ان الذي ن برل جدار تحطيم ت ن ال ا فأورو

ية نو وا الشمالية املتوسط ضف ن ب جسرا تقيم أن ا   . 8 عل

ي ورو نية-التخوف الص املنافسة من ي   مر

نية    الص ة التجار املبادالت مستوى ارتفاع إ قية فر سواق الصي التوغل –أدى

قي فر و ي ورو ن الطرف ن ب التجاري ان امل تراجع مقابل املاضية القليلة السنوات خالل قية فر

من املمتدة ة ال . 2014-2000الف يةذا ورو الدول تخوفات أثار سبة.  اجع وصلت فقد

عام قية فر نية الص ة التجار قيمة% 72إ2005املبادالت إ ووصلت قية فر الصادرات من

ن ع السنة) 40(أر لنفس دوالر مرات. مليار عدة ا حص سبة ن الص ضاعفت العاملية كما التجارة من

الواليات. 2013عام 9  2005عام% 3.2من أقلقت قية فر القارة نية الص املنافسة ذه

من الكث عت ال سا، وفر أملانيا ا م الفاعلة الدول السيما ي، ورو تحاد ودول كية مر املتحدة

ا ل تقليديا اتيجيا إس عمقا ا م ية العر خاصة قية فر   .الدول

د      ال شمالأصبح بمنطقة ال فعّ ل ش تمام و التحرك لواشنطن سبة بال ول ف

جيو ة حيو منطقة تمثل ال قيا، تحاد-إفر إقرار عد السيما كية، مر للمصا اتيجية إس

عام املنعقد ي ورو املجلس خالل ي، ية" ،1992ورو أورو ية-شراكة ذه"مغار فإن التا و ،

ناملنطق ب خاصة وتنافس، جذب منطقة إ الثالثة، لأللفية و ة العشر من بداية لت، تحوّ ة

كية مر املتحدة والواليات ي ورو د. تحاد ا إ واشنطن س اتيجية، س الناحية من أما

لت كأرضية الناتو حلف منظمة استعمال خالل من وذلك املنطقة، ي ورو النفوذ وارمن ا سيق

ي العر املغرب دول مع ن اتيجي س شاور   .10 وال

دول    مع قتصادية الشراكة مشروع تجسيد إ كية مر املتحدة الواليات سعت كما

وذلك واملغرب، س تو زائر، ا الثالث، ي العر املغرب دول ن و ا بي واجز ا بإزالة ي، العر املغرب

لل منطقة شاء إ ندف انب ا ن ب والسلع ثمارات س تدفق تضمن ر ا   .  تبادل

دول      مع الثقة ز عز و والتعاون وار ل جديدة مبادرات الناتو حلف تّب أخرى، ناحية من

عام املتوسطي وار ا مبادرة عن عالن تّم حيث ا، أورو مسؤولياتھ إطار سبع1995خارج مع ،

متوسطية وإسرائيلا: دول ردن مصر، تانيا، مور س، تو املغرب،   . زائر،

والدول     لف ا ن ب وأمنية سياسية عالقات إقامة و املبادرة ذه وراء من دف ال ان

املتوسط البحر منطقة ستقرار و من ر لتطو ورة املعنية. املذ الدول مشاركة التعاون ذا شمل و
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الناتو جوأو "مدرسة للناتو "رام عة التا الدفاع لية وكذا بأملانيا، بإيطاليا الواقعة  روما
تم .11 س من عشر ادي ا بأحداث العالقة ذه تأثرت من2001وقد ا وغ د مدر ات وتفج ،

املنظمة مة ر وا الدو اب ر رة ظا والتعاون الشراكة ذه يحكم أصبح حيث ابية، ر . عمال

عام خالل ا عسكر الناتو حلف تدخل ة تجر التجارب2011انت أسوأ من السابق بالنظام طاحة و

ستان أفغا العسكري التدخل   . عد

ية ورو للعالقات ة كب مية أ برشلونة دة معا تمثل ومازالت ت من-ومثلّ املتوسطية،

ما ا العمل توجھ من جديدة ملرحلة أّسست ا أ إطارمنطلق املتوسط جنوب تجاه ي ورو

الثقافية جتماعية، قتصادية، السياسية، املختلفة ا عاد بأ شاملة ية أورو اتيجية إس ة رؤ

املتوسطية الدول مختلف املتوسطي والو حساس عميق إ س ال منية،   .و

العر  للوطن ية ورو البوابة ي العر املغرب قيامنطقة وأفر    ي

ية ورو العالقات مستقبل تحاد-إن دول ا تحقيق إ س ال املتوسطية،

سياسيا، املتوسط قاطرة ا أورو ون ت أن و سواء حد ع املتوسط البحر ودول ي ورو

امل دول ع مر بداية ك بال إال ذلك يتجسد ولن وثقافيا، اقتصاديا اتيجيا، الإس ي العر غرب

أخرى  ة ج من قية فر والقارة ة، ج من ي العر للوطن سة الرئ ة البوابّ   . تمثل

ا رأس وع ي العر املغرب دول بھ تزخر الذي الفر واللغوي الثقا الرصيد إن

ب التقارب تحقيق ما م عمال ون سي البالد ذه ل الفر حتالل مدة طول بحكم زائر نا

الثقافية التبعية فكرة س ول متيازات و املصا املتبادل عتماد منطلق من ن الضفت

الشمال إ نوب ا من قتصادية   .       12 و

السيا ام الت البناء عملية نجاح أن التجارب ت أثب عام لكن، إطار يئة ع يمر

قتصاد و الثقافة شمل م...تنو و عواملو ا تتجاذ ال ية ورو ة التجر ع ينطبق أن يمكن ا

ا أورو وسط رمانية ا ا، أورو غرب ية الالتي املختلفة بالثقافة مرتبطة مختلفة ة كث

طبعا و املرتبة ا أورو شر املن الدي العامل إ باإلضافة ا، أورو شرق جنوب سالمية و

املسيح ي اثوليكيةتأ وال ا أورو ووسط غرب ية ستان و وال اثوليكية ال ا مذا باختالف ية

ا أورو ا. شرق رأس ع مختلفة دول ة كب جالية بوجود ية الغر ا أورو ا كب دورا سالم مثل و

إسبانيا ثّم طانيا ر و سا ة...فر كث دول شمل ف ا أورو شرق سالم شار ان أوراسياأما   . 13 منطقة

لھ ون ست سابقا ا ذكرنا ال العوامل مختلف ن ب التوفيق عدم الفشل إن

املجال ذا ونتذكر ي، ورو ام الت املشروع فيھ بما ام ت مشروع أي ع سلبية اسات ع ا

وعرقية ية دي املباشرة ا أسبا انت ال اليوغسالفية أحسن. زمة ذهفلو مع التعاطي يون ورو
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اف ع أي واملسلمون، الكروات الصرب، املتنازعة طراف ن ب وعادلة موضوعية قة بطر زمة

وصلت ملا قتصادية، وح خية التار الثقافية، ية، الدي ا باختالفا املتوسطية ة و ال بمتناقضات

دي، ال من املستوى ذا إ اليوغسالفية اليومزمة غاية إ ارثية ال آثاره مازالت  .  14 ال

املغرب      دول قبل من السيما رة ال من واسعة موجة ية نو ا ا أورو دول دت ش وقد

عد ومباشرة ة ستعمار قبة ا خالل كثافة أك انت حيث س، وتو املغرب زائر، ا ي، العر

ة. ستقالل ضار ا خية، التار وانب عةفا م عوامل غرا ا القرب إ باإلضافة والطبيعية،

شمالھ إ املتوسط بيض البحر جنوب من رة ال رة   .     15 لظا

سة       رئ قضايا ثالث ا تحكم زائر ا مع وتحديدا املغرب، دول مع سية الفر العالقات : إن

الذ ، التار ببعده السيا انب با مرتبطة و نالقضية الدولت أمام عائقا ل ش مازال ي

سا وفر زائر حضاري،. ا مشروع و زائر ل الفر حتالل أن فكرة ّب ت مازالت ال ة خ ذه

ة زائر ا الوطنية ركة ا مبادئ مع يتعارض الذي ء ال و مرتبطة. و ف الثانية القضية أما

البلدين ن ب الثنائية قتصادية املغرب. باملصا دول من رة ال تدفق تتعلق الثالثة القضية ن ح

وإيطاليا إسبانيا سا، فر خاصة الشمال نحو ي   .      العر

تتحكم إيطاليا إسبانيا، سا، فر خاصة املتوسطية ية ورو الدول فإن اقتصاديا،

سبة ب ا العاملية% 15لوحد التجارة املتب. من الدول ل فإن نباملقابل، ب اوح ت مجتمعة  4و% 3قية

تتجاوز% ال حوال أحسن أي زائر،. % 4، ا ي العر املغرب دول ع كذلك مر نطبق و

ن ب ما الدول ذه من دولة ل وصادرات واردات سبة بلغت ال س، تو مع% 75و% 70املغرب،

إال تمثل ال ن ح ي، ورو م   %4أو%  3تحاد العالممن دول با مع ة التجار ا   . 16 بادال

ية نو ا الضفة ع ا أورو شرق نحو ي ورو التوسع   تأث

عملية     أن من ي، العر املغرب دول السيما للمتوسط، ية نو ا الضفة دول ف تتخوّ

ماي الفاتح ي ورو تحاد ا عرف ال من2004التوسيع جديدة دول عشر بانضمام ا، أورو

التا و ي، العر املغرب ودول ي ورو تحاد ن ب التعاون ع سلبية اسات ع ا ا ل ون ست الشرقية،

تحاد عاون سياسة يكتنف مازال الغموض عض أن منطلق من قتصادية، ا سياسا ع

دد ا ائھ شر مع ي   .ورو

امل      املستوى إ عد تصل لم نوب ا دول فرصإن من ستفيد ا يجعل يا أورو طلوب

ز وال ارج ل قتصادية التبعية ثمارات، س بضعف يتعلق ما السيما ية، ورو ثمارات س

ي ورو لالتحاد املباشرة ثمارات س مجموع أن ع ادة ز ي، ورو تحاد تجاه الكب التجاري

إ تصل الشرقية ا ألورو سبة تتجاوز" يورو" ليارم27بال ال ن ح لدول" يورو"مليار5، سبة بال
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ي العر صادرات.املغرب ع القص املدى ديدا ل ش ال دد ا عضاء اقتصاديات انت وإذا

غ ا أورو شرق لدول والصناعية الفالحية القدرات فإن ، ي ورو تحاد نحو ي العر املغرب دول

د يةاملستغلة املغار للمنتوجات سبة بال مستقبال ا استغالل عند منافسة مصدر ون ست   . 17 ن،

مطالبة ا فإ ي، ورو السيا القرار صاحبة تبقيا أن وأملانيا سا فر أرادت إذا

إذا قيا إفر ل و املتوسط بيض البحر وجنوب ا أورو شرق إدراج إ للوصول ا طاقا ل بتوظيف

وعمقأمكن سيا وزن ا ل أملانيا أن منطلق من ي، ورو لالتحاد يوي ا املجال داخل ذلك

املتوسط جنوب دول باتجاه وثقا سيا امتداد سا فر فإن ن ح ا، أورو شرق دول نحو اتي إس

س وتو املغرب زائر، ا ي العر املغرب دول ا رأس   .18وع

زائري  ا محور-التعاون يةالفر ورو   املتوسطية-العالقات

من    فت كثّ قد وإسبانيا، إيطاليا السيما ية، الالتي ا أورو جنوب ودول سا فر إن

ن، للطرف ونفعا ا قر أك ون لت ي، العر املغرب دول وحدة لتحقيق والدبلوماسية السياسية ا ودا مج

الدو  ذه ف ع لم ما ناقصة الدول ذه ودات مج تبقى ة،لكن ستعمار ا وأطماع ا بأخطا ل

الذي للقانون طبقا ا حضار ا سلو ه عت و زائر ل الفر حتالل تمّجد مازالت ال سا فر السيما

الفر الشيوخ مجلس اه نّ  .23/02/2005ت

سا        فر ن ب الصداقة اتفاقية ع التوقيع إ الوصول دون حالت سية الفر السياسة إن

زائرو  ورو.ا إطار وّح ية والعر ية املغار سا فر سياسة نة-إن مت أسس ع تقوم ال ية مغار

زائر ا عتبار ن ع تأخذ ال دول 19 مادامت عالقات معادلة تجاوزه يمكن ال صعبا رقما تظل ال

نوب وا  .  20 الشمال

د       ّم ال زائر ل سية الفر العودة الذيجاءت البلدين، ن ب ي الثنا السيا وار ا ا ل

ة زائر ا الثنائية العالقات عدين، ذات لعالقات سعة-أّسس املوّ والعالقات ة، ج من سية الفر

افة مع شراكة التفاقات املجال فتح إ ادفة ال برشلونة ة ملقار وفقا وذلك ي، ورو تحاد إطار

املتوسطية ش. الدول السيماو ن، ي ورو إقناع أجل من سا فر بھ قامت الذي الفاعل الدور إ نا

ة جزائر عالقات إ للوصول وثقافية-أملانيا أمنية اقتصادية، سياسية، عاد بأ ية   .    أورو

نوب    ا دول تجاه ي ورو تحاد قبل من ة املنت املتجددة املتوسطية السياسة إن

العام ا تحادإطار ودول الدول ذه ن ب ر ا التجاري للتبادل منطقة خلق وإن. إ السياسة ذه

املتوسطي قتصادي الفضاء داخل حرة منافسة خلق خالل من اقتصادية فائدة ذات تكن

دول اقتصاديات ببعض تضر قد باملقابل ا فإ املختلفة، ية ورو قتصادية التجارب من ستفادة و

نو  اا م ية الغر السيما ية، ورو املنافسة ذه مع ف التكيّ ستطيع ال ال شاور. ب، ال أن كما
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ية أورو سياسة اج ان حول شرقية ا أورو ودول ة خ ذه و والشمال نوب ا دول ن ب سيق والت

لالتحاد  ية نو وا الشرقية دود ا ومراقبة الشرعية غ رة ال قضية مع يمتوازنة  .    21 ورو

من بداية يتحّسن زائر ا قتصادي الوضع صندوق1996بدأ م قدّ عدما وذلك ،

زائر ل قتصادية الة ا فيھ وصف تقييما الدو مرضية" النقد ا ا"بأ اعت حيث تلميذا" ،

من). élève modèle" (نموذجا انتقلت قد ام ا الداخ نتاج نمو سبة إ1996  % 4وأن

إ  .%1997 5 صت قلّ قد م الت سبة حالة. 1997عام% 16,5وأن التحسن ذا جاء

من بالرغم ، املا القرن من يات سعي ال ة عشر من ي الثا النصف بداية زائري ا قتصاد

الغر الدول قبل من زائر ا ع املفروضة املطلقة شبھ الدولية منالعزلة الكث قبل من وّح ية

ية العر   .   22 الدول

يو      ا الناحية سية-من الفر العالقات أصبحت اتيجية، الطاقة-إس مجال ة زائر ا

ن ندي وال ن ني والص ن كي مر ن، ي ورو ا ا شر مقارنة نتج. ضعيفة الذي اتي س الفراغ ذا

ق إفر شمال عن سا فر تخ ،عن م ور والتد السيا ضطراب حالة ة ب زائر، ا السيما يا،

الطاقة مجال ثمار لالس ا وغ والكندية كية مر و يطالية و سبانية ات للشر املجال ف قد

زائر ا   .واملحروقات

زا     وا ية املغار بالطاقة املاضية القليلة السنوات خالل تمام خاصازداد ل ش ة ئر

و ية، نو ا ية ورو للدول سبة بال ة حيو مادة أصبح الذي ، الطبي بالغاز يتعلق ما السيما

املغرب الغاز ب أناب بواسطة وذلك إيطاليا، سا، فر إسبانيا، ا ا-مقدم  Transmed  23 et)أورو
GME 24  : Gazoduc Maghreb-Europe) .الطبي الغاز دور تعزز عندوس املستقبل

للمحيط ملوثة غ مادة باعتباره العالم، دول ا و ية ورو   .الدول

يو ا مية إ ش طار، البحر-ذا حوض زائر ا ا س تك ال اتيجية إس

و الثالث الدول إحدى عد حيث ا، أورو جنوب دول من ا قر حكم و ال: املتوسط، جروسيا، و

إ وصلت سبة ب الطبي بالغاز ي ورو تحاد دول شعوب احتياجات ت غطّ ال زائر ،% 41وا

ايد ست ارج ل ي ورو تحاد تبعية أن إ فرضيات عدة ع اعتمادا املستقبلية، التقديرات ش و

ن ب ما إ   . % 67إ50وتصل

غاية   تح2014إ روسيا تزال ما بالغاز، تحاد لدول ا د تزو حيث من و املرتبة تل

السلوفاكية، ملانية، را يقطع أنبوب بواسطة ا، احتياجا نصف من ب تق سبة ب الطبي

يقطع أنبوب بواسطة روسيا، عد الثانية املرتبة زائر ا ي وتأ وكرانية، و شيكية،البولونية ال

املتوسط، بيض إالبحر تصل سبة ب سبة% 27وذلك ب الثالثة املرتبة ج و  . % 22وال
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إذا       ما حالة ي ورو لالتحاد سبة بال داخليا شأنا سيصبح ج و ال غاز أن نا اعت ما وإذا

م أ ل ش ستصبحان زائر وا روسيا فإن ية، ورو املية الت العملية إ مستقبال ج و ال انضمت

امصادر جنو من زائر وا ا أورو شرق من روسيا ي، ورو لالتحاد   . 25 الطاقة

املتوسط     أجل من تحاد   فشل

ن      ما إذا امة، أوراقا املتوسطية املنطقة بامتالكھ ه غ عن ي ورو تحاد ينفرد

أم منطقة اتي س املجال ذا جعل ن س فإنھ جيدا ا اقتصادي،توظيف ورخاء واستقرار ن

ي العر الصراع خاصة املنطقة، ذه العالقة اعات ال عض حل مة املسا خالل من -وذلك

الثقا وار وا السيا نفتاح مثل أخرى قضايا إ باإلضافة ية، الغر راء ال لة ومش سرائي

غ ع متوسطي اقتصادي سوق وخلق املتوسطية السابقللمجتمعات الفر س الرئ طرحھ ما رار

املتوسط أجل من تحاد بخصوص وزي سار وال   .ني

أجل     من تحاد مشروع أن وزي سار السابق س الرئ اب وذ الوقت مرور مع تّبن وقد

برشلونة ملشروع استمرارا ون ي أن وفشل تا ميّ ولد  . املتوسط

التحقيق      صعبة بدت إن الفرضية منذه للتطبيق قابلة ا فإ السياسية، الناحية من

ية ورو الشراكة اتفاقيات إطار قتصادية برشلونة-الناحية مؤتمر إطار جاءت ال  املتوسطية،
26   .  

كية مر و ية ورو السياسات ات أولو م أ إحدى املتوسطية   املنطقة

مركز       تحتل املتوسط حوض منطقة إتبقى بالنظر ية، ورو السياسات ات أولو اما ا

ولكن املحروقات، يخص فيما فقط س ل ية ورو للقارة سبة بال املنطقة ذه ا س تك ال مية

ا م ية املغار السيما املتوسطية، الدول ذه مع ي ورو تحاد دول ملصا استمر. كذلك ما وإذا

ذه حالھ ع يوالوضع ا ا ان م تفقد قد ية ورو الدول فإن اتيجية-املنطقة، إس

مثل أخرى إقليمية قوى لصا قتصادية ند: و ال اليابان، ن، الص كية، مر املتحدة  .     الواليات

ية ورو العالقات الفات ا أن إ دولية-نصل أو إقليمية قضايا تجاه كية مر

خت ايكمن حل ووسائل طرق أغلب. الف وء ال تحبذ كية مر املتحدة الواليات انت فإذا

ع القائمة اتيجية س ا لتصورا وفقا العسكري ل ا إ نوب ا بدول عالقة ا ل ال القضايا

ال الوسائل إ وء ال يحبذون وأملانيا، سا فر السيما ن، ي ورو فإن الوقائية، رب عا دبلوماسية،

عام حدث ما ا2003غرار أورو ن ب الرؤى ختالفات من فبالرغم العراق، ا أمر احتلت عندما

املطاف اية تتغلب ال طلنطي ضف ن ب ط تر ال ة، القو كة املش املصا فإن ا، . وأمر
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سبة بال ناءا است لت ّش الدولية القضايا عض انت املاليةوإن زمة بذلك ونقصد ن، كي لألمر

دبلوماسية، قة بطر زمة ذه حل كية مر املتحدة الواليات تحبذ حيث قي، فر الساحل منطقة

زائر ا إليھ دعت ما غرار       .  ع

جنوب    دول مع شراكة عالقات إقامة من ي ورو لالتحاد سية الرئ الدوافع فإن وعليھ،

والتوترامل الالستقرار حالة ع املؤثرة أو املساعدة العوامل من التقليل قل ع أو د ا و توسط

رة وظا املنظمة مة ر ا الشمال، إ نوب ا من الشرعية غ رة ال مثل املتوسطية املنطقة

دوما ا ر وتصدّ والسياسية منية داف غلبة فإن التا و الدو اب املبادراتر أعمال جدول

جتماعية قتصادية، الشراكة قبل ي تأ نوب وا الشمال ن الطرف ن ب ط تر ال تفاقيات و

  .والثقافية

منطلق     من ن، الطرف ن ب والتفاعل التعاون مسار متحكمة ي ورو تحاد دول وتبقى

يقدم ديمقراطيا والرا اقتصاديا الغ الشمال نوبأن ل ار ف و واملبادرات املختلفة املساعدات

دول عالقات استمرار حال مستقبال الوضعية ذه ستمر وس ديمقراطيا، والغائب اقتصاديا الفق

واحدة ككتلة ي ورو تحاد مع الفردية نوب عامالتھ. ا ي ورو الطرف تر صيغة و

مز  لھ وتحقق ة والتجار التعامليةقتصادية الصيغة ذه فإن ذلك من العكس ع ة، كب مالية ايا

نوب ا دول اقتصاديات تخدم   .ال

ا    عد خاصة ي، ورو تحاد ودول روسيا ن ب ط تر ال اتيجية س العالقات إن

تحال تحقيق إ الوصول انية إم من كية مر املتحدة الواليات مخاوف تث ، سياالسيا ف

م-رو انب ا ا ف بما أخرى، مجاالت شمل قد ي السيا. أورو الوزن عزز قد التقارب ذا

الباردة رب ا اية منذ املفقود الدو اتي س التوازن يحقق الذي ي،   . ورو
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